PUTEREA POLITICĂ, MASS-MEDIA ȘI TEHNICI
Denumirea programului tematic
de formare profesională continuă
DE INFLUENȚĂ
Public-țintă Cadre didactice din învățământul general

Identificarea fenomenelor şi proceselor sociale, economice,
Scop culturale, politice din societatea contemporană care
influenţează formarea cetăţeanului activ şi responsabil.
Durata cursului 120 ore (32 ore contact), 4 credite
Document de absolvire Certificat
Coordonator program formare Ursu Valentina, dr. conf.univ.
Cadre didactice (formatori) Noroc Larisa, dr. în istorie, conferenţiar universitar
CURRICULUMUL PROGRAMULUI

Competenţe vizate

 Identificarea instituțiilor politice, mediatice ca tipuri de putere;
 Stabilirea locului/rolului educației civice/educației pentru societate în contextul evoluţiei socialeconomice şi culturale a societăţii contemporane;
 Distingerea tehnicilor de influenţă a mass-mediei asupra omului și combaterea metodelor de
manipulare.
 Determinarea priorităţilor în formarea profesională continuă pentru dezvoltarea culturii politice.

Planificarea pe module tematice/unități de conținut

1. Sistemul politic, esență și structură. 2. Regimul politic, tipologie și tehnici de influență. 3. Puterea
politică și structura ei. Legitimitatea politică. 4. Statul și instituțiile sale. Parlamentul, Guvernul,
Organele juridice – esență, funcții. 5. Partidele politice și sistemele de partid. Grupurile de interes și
grupurile de presiune. 6. Liderismul politic – esență și priorități. Formarea personalului de conducere.
7. Societatea civilă. 8. Mass-media esență, tipologie, metode de influență. Impactul mass-media în
educație. 9. Alegerile și sistemele electorale. 10. Politica națională și relațiile interetnice. 11. Cultura
politică.
Finalităţi de studii
La finele cursului beneficiarii vor fi capabili să:
- cunoască mecanismul de activitate a instituțiilor politice;
- analizeze după principiul obiectivităţii rolul culturii politice în societate;
- evalueze regimurile politice și să identifice metodele de influență asupra societății;
- distingă soluții de diminuare a efectelor manipulării maselor;
- aplice cunoştinţele obţinute în vederea dezvoltării profesionale continue.
Modalități de evaluare
Evaluare iniţială (eseu, test), evaluare formativ-continuă (lucrare de control, test), evaluare sumativă/finală
(test, răspuns oral, examen).
Calendarul programului

4 sesiuni de formare pentru un an academic

Locul desfășurării programului
mun. Chişinău, str. Ion Creangă 1. UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Centrul de Formare Continuă
*La solicitarea beneficiarilor programul poate fi realizat în teritoriu sau prin metoda mixtă/blended-learning
Contacte

Tel. 022 24 07 96; 022 35 83 72
mail: formarecontinua2016@gmail.com; upsc.formarecontinua@gmail.com

